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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: 

 

     Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του σχολείου κο Ορέστη Καχρίλα, τις 

υπεύθυνες για την παρούσα ερευνητική εργασία καθηγήτριες κα Κατερίνα Πέτση και κα Έφη 

Μαρκοπούλου για τη σημαντική συνεισφορά τους στην ολοκλήρωση της εργασίας μας. 

 

    Ευχαριστούμε τους καθηγητές του ΕΠΑ.Λ. Ιθάκης κο Γιώργο Τζανόπουλο, τον κο Γιάννη 

Δενδρινό, την κα Χριστίνα Σταυροπούλου, την κα Πηνελόπη Καχρίλα, την κα Ιφιγένεια 

Γιαννοπούλου, την κα Φωτεινή Χρηστάτου, την κα Αγάπη Νούσια, την κα Ιωάννα Τσιρίμπη, την 

κα Ελένη Σίσκου και τον Δάσκαλο τον  κο Κων/νο Μοσχέτα καθώς και τους καθηγητές του ΓΕ.Λ. 

Ιθάκης κο Θοδωρή Μολοχά, τον κο Αναστάσιο Ραυτόπουλο, τον κο Σπύρο Ζερβό για την 

συμπαράστασή τους όλη τη σχολική χρονιά που πέρασε. 

 

    Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κο Γιώργο Σόμπολα για την πολύτιμη βοήθεια του 

στην κατασκευή  μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

     Ταξιδέψαμε, διαδικτυακά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας γνωρίζοντας 

καινούριους πολιτισμούς, μαθαίνοντας για τα ήθη και τα έθιμα τους, ξεκινώντας από την 

Ευρώπη, συνεχίζοντας στην Αφρική, στην Αμερική, στην Ασία και στην Ωκεανία.  Επιστρέψαμε 

στην Ιθάκη, εμπλουτισμένοι από νέες εμπειρίες και πιο ολοκληρωμένοι ως άνθρωποι. Η τέχνη 

και ο πολιτισμός είναι πανανθρώπινες αξίες. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να έρθουμε σε 

επαφή με όλους αυτούς τους πολιτισμούς σε μια προσπάθεια να γνωρίσουμε επιτεύγματα της 

τέχνης, του πολιτισμού,  αλλά και των απλών κατοίκων αυτών των περιοχών. Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας φτιάξαμε μια κατασκευή που παριστάνει μια υδρόγειο με τα 

σημαντικότερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε ηπείρου. Στο παράρτημα παρουσιάζεται η 

συγκεκριμένη κατασκευή. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

 

        Η φιλοδοξία μας ήταν να αντιληφθούμε τα συναισθήματα ενός ναυτικού όταν κατεβαίνει 

σε ένα άγνωστο γι’ αυτόν λιμάνι λόγω του ότι διατηρούμε συγγενικούς δεσμούς με 

ανθρώπους που έχουν εργαστεί σε πλοία και έχουν περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους 

σε αυτά. Να βρούμε τις πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες ανά ήπειρο  και να βρούμε τα 

ιστορικά στοιχεία και τα στοιχεία τέχνης από κάθε λιμάνι που επισκεπτόμαστε. Επίσης, θα 

θέλαμε να συγκρίνουμε τον κάθε τόπο και το λιμάνι του με αυτό του δικού μας νησιού, της 

Ιθάκης. Εμπνευσμένοι από το ταξίδι του τοπικού μας ήρωα, Οδυσσέα, ευελπιστούμε να 

υλοποιήσαμε τους στόχους μας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Στην  Ιθάκη η πλειοψηφία του πληθυσμού  ασχολείται με κάθε είδους ναυτική τέχνη. 

Επίσης το σχολείο στο οποίο είμαστε μαθητές λειτουργεί  με τομέα ναυτικό - ναυτιλιακό και 

ειδικότητα πλοιάρχων του εμπορικού ναυτικού. Ο κάθε τόπος έχει το δικό του λιμάνι που 

προσδίδει τα πολιτιστικά του στοιχεία. Από μικροί μεγαλώσαμε με συγγενείς ναυτικούς που 

μας επηρέασαν σε πολλά πράγματα στην καθημερινή μας ζωή, γι’ αυτό και εμείς επιλέξαμε 

το σχολείο αυτό για την επαγγελματική μας  αποκατάσταση και για ένα καλύτερο μέλλον . 

    Μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι είναι πολιτισμός και τι τέχνη. Στο φανταστικό ταξίδι μας 

αυτό,  θα μας βοηθήσει στην περιπλάνηση μας προς την υλοποίηση των στόχων μας, ένα 

πλοίο με καπετάνιο τον διευθυντή του σχολείου κ. Καχρίλα Ορέστη, 1ο μηχανικό τον 

Μορφέση Πάνο και υποπλοίαρχο τον Χάνο Κώστα. 

     Οργανώσαμε ένα ταξίδι σε διάφορα λιμάνια του κόσμου και αρχίσαμε την περιπέτειά μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  Το πλοίο της επιλογής μας 

 

     Ταξιδεύουμε με ένα από τα πιο όμορφα ιστιοφόρα στο κόσμο το Amerigo Vespucci, το οποίο 

φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Το να κυβερνάς ένα τέτοιο ιστιοφόρο είναι εξαιρετικά 

δύσκολο και απαιτεί πάρα πολλές ναυτικές γνώσεις. Το πλήρωμα του είναι τρεις δεινοί 

θαλασσοπόροι ο Κώστας Χάνος, Πάνος Μορφέσης και Ορέστης Καχρίλας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:  Ταξιδεύοντας Στην Ευρώπη 

 

     Αρχικά Θα ξεκινήσουμε από το πανέμορφο λιμάνι της Ιθάκης, έπειτα θα σαλπάρουμε για το 

λιμάνι της Κωνσταντινούπολης για να μάθουμε τα ήθη και τα έθιμα των άσπονδων φίλων μας 

και γειτόνων Τούρκων. Μετά θα περάσουμε στο λιμάνι των φίλων μας Κυπρίων και από εκεί θα 

βρεθούμε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο φημισμένο λιμάνι της Βενετίας . Επίσης,  θα 

επισκεφθούμε το στενό της Μάγχης, το οποίο αποτελεί ιστορικό ορόσημο της Γαλλίας.  

 

Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) 

 

      

Πρώτη εντύπωση: Μόλις  φτάσαμε στο λιμάνι συναντήσαμε τις όμορφες Τουρκάλες. Κάποιες                  
                                  από αυτές ήταν Ευρωπαϊκά ντυμένες και κάποιες άλλες παραδοσιακά. Οι  
                                  άντρες ήταν αδύνατοι και ντυμένοι λιτά. 

Πληθυσμός: 12.782.960 κάτοικοι 

Φαγητό: Οι Τούρκοι έχουν πικάντικη κουζίνα με πιο γνωστό το κεμπάπ και δεν πίνουν  
                 αλκοόλ αλλά, αντιθέτως, πίνουν πολύ τσάι. 

Τέχνες – πολιτισμός:  Η Κωνσταντινούπολη είναι το σημαντικότερο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό 
κέντρο της Τουρκίας. Σημαντικά μνημεία της πόλης είναι η Αγιά Σοφιά, το 
Μπλε Τζαμί και το Τοπ Καπί. Η πόλη διοργανώνει ορισμένες 
αξιοσημείωτες διεθνείς εκθέσεις και φεστιβάλ, όπως είναι η Μπιενάλε της 
Κωνσταντινούπολης, το διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Κωνσταντινούπολης, το διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και το διεθνές 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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Φεστιβάλ Τζαζ. Το 2010 έγινε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, από 
κοινού με το Πεκς της Ουγγαρίας και το Έσσεν της Γερμανίας. 

 

Αθλητισμός: Στους κυριότερους αθλητικούς συλλόγους της πόλης ανήκουν ο Γυμναστικός 
Σύλλογος Μπεσίκτας, η Γαλατασαράι και η Φενέρμπαχτσε, σωματεία που διατηρούν 
τμήματα σε διάφορα αθλήματα. Στην καλαθοσφαίριση, επιτυχίες έχουν να 
επιδείξουν σύλλογοι όπως η Εφές Πίλσενκαι η Φενερμπαχτσέ Ούλκερ, ενώ στο βόλεϊ 
διακρίνονται σύλλογοι Eczacıbaşı, Vakıfbank και Φενερμπαχτσέ. 

 

 

Λεμεσός (Κύπρος) 

 

 

 

Πρώτη εντύπωση: Φτάνοντας στο λιμάνι αντικρίσαμε μία μοντέρνα πόλη με πολλές  
                                   πολυκατοικίες.   

Πληθυσμός: 180.000  κάτοικοι 

Φαγητό: Το Ταμπουλέ και το Χαλούμι είναι βασικά συστατικά της διατροφής των Κυπρίων. 

Ενδυμασία: Οι Κύπριοι ντύνονται με δυτικό τρόπο, όπως και εμείς. 

Τέχνες – πολιτισμός:  Η Λεμεσός διαθέτει το δικό της Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα αξιόλογο 
Θεατρικό Μουσείο και ένα μικρό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Υπάρχει ένα 
έντονο και ενεργό ενδιαφέρον στην Κύπρο για την προώθηση της 
δημιουργικότητας στον τομέα των Γραμμάτων και των Τεχνών και την 
ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης. Τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις αποδίδουν μεγάλη σημασία και προτεραιότητα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%83%CE%AD_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%81_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%83%CE%AD_%CE%9F%CF%8D%CE%BB%CE%BA%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
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στην ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στην πολιτιστική ζωή του νησιού, 
επιδιώκοντας παράλληλα και την προβολή των πολιτιστικών επιτευγμάτων 
της Κύπρου στο εξωτερικό, προκειμένου να αναδειχθεί η σύνδεση του 
Κυπριακού πολιτισμού με τις ξένες κουλτούρες. 

 
Αθλητισμός: Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού (Α.Ε.Λ.) είναι αθλητικό σωματείο με έδρα 

τη Λεμεσό της Κύπρου και αγωνίζεται στην Α΄ Κατηγορία Ποδοσφαίρου. 
Ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1930 και έχει τμήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαί-
ρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, ποδηλασίας και μπόουλινγκ. Τμήματα που 
λειτούργησαν στο παρελθόν: Θαλάσσια σπορ (υδατοσφαίριση,  λεμβοδρομίες), χό-
κεϊ. Η ΑΕΛ είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα τρόπαια παγκύπρια.  

 

 

Βενετία (Ιταλία) 

 

 

 

Πρώτη εντύπωση: Η πρώτη εντύπωση που μας έκανε όταν φτάσαμε στο λιμάνι της Βενετίας είναι 
ότι είδαμε ένα φανταστικό τοπίο με γονδολιέρηδες και σπίτια να 
πλαισιώνονται από τη θάλασσα.  

  
Πληθυσμός: 271.663 κάτοικοι 

Φαγητό:  Το φαγητό τους έχει γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο για της πίτσες και τις μακαρονάδες 

τους. 

Ενδυμασία: Η ενδυμασία τους δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. 

Τέχνες – πολιτισμός: Λόγω του ότι η Βενετία είναι χτισμένη σε πολυάριθμα μικρά νησιά είναι 
πολύ δύσκολο να μετακινηθεί κάποιος με αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο 
ξηράς. Έτσι οι κάτοικοί της χρησιμοποιούν τις γόνδολες για να 
μετακινηθούν μέσω των υδάτινων διαύλων ανάμεσα στα νησιά. Οι 
γόνδολες είναι μακρόστενες ξύλινες βάρκες. Τις οδηγούν οι 
γονδολιέρηδες, οι οποίοι φορούν συνήθως μπλούζες με άσπρες και 
κόκκινες ρίγες. Η Βενετία έχει πλούσιο και ποικίλο αρχιτεκτονικό ύφος, με 

http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%8A_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CF%87%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%8A_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CF%87%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85
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γνωστότερο το Γοτθικό ρυθμό. Η Βενετική Γοτθική αρχιτεκτονική είναι 
ένας όρος που δίνεται σε ένα Βενετσιάνικο κτιριακό ρυθμό, που συνδυάζει 
τη χρήση της μυτερής Γοτθικής αψίδας με Βυζαντινές και Οθωμανικές 
επιρροές. Ο ρυθμός γεννήθηκε στη Βενετία του 14ου. Η Βενετία υπήρξε 
επί μακρόν πηγή έμπνευσης για συγγραφείς, ποιητές και θεατρικούς 
συγγραφείς καθώς επίσης και στην πρώτη γραμμή της τεχνικής εξέλιξης 
της τυπογραφίας και των εκδόσεων.  

 

Αθλητισμός: Δεν έχει κάποιο γνωστό αθλητικό σύλλογο.  
 

 

Στενό Μάγχης (Γαλλία)  

 

 

 

Πρώτη εντύπωση: Το στενό θεωρείται ως μία από της πλέον εμπορικές θάλασσες, καθώς 
ενώνει με την ναυσιπλοΐα τις οικονομίες της Βόρειας Ευρώπης με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Κατά την τελευταία εποχή των Παγετώνων, πριν από 
περίπου 10.000 χρόνια, οι Βρετανικές νήσοι ήταν κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας, κατά το ένα τμήμα τους, και καλυμμένες από πάγο στο 
υπόλοιπο κομμάτι τους. Η επιφάνεια της θάλασσας βρισκόταν τότε περίπου 
120 μ. χαμηλότερα από σήμερα, ενώ η Βόρεια Θάλασσα ήταν ολόκληρη 
καλυμμένη από πάγο. Καθώς τα στρώματα πάγου άρχισαν να υποχωρούν, 
μία μεγάλη λίμνη δημιουργήθηκε στην περιοχή νότια της σημερινής Βόρειας 
Θάλασσας. Λόγω της έλλειψης διεξόδου των νερών προς τα βόρεια - καθώς η 
Βόρεια Θάλασσα ήταν ακόμα παγωμένη - το ρεύμα βρήκε διέξοδο προς τον 
Ατλαντικό ωκεανό μέσω του στενού μεταξύ Ντόβερ και Καλαί. 
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Τέχνες – πολιτισμός: H μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα του κόσμου βρίσκεται κάτω από το 
Στενό της Μάγχης, ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Πρόκειται για ένα 
εκπληκτικό τεχνολογικό επίτευγμα. Το μήκος της σήραγγας ξεπερνά τα 50 
χιλιόμετρα και από αυτά τα 38 βρίσκονται κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας. Η σήραγγα του Σεϊκάν στην Ιαπωνία είναι λίγο μακρύτερη αλλά 
το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται κάτω από τη στεριά. Η Σήραγγα της 
Μάγχης εγκαινιάστηκε το 1994 ως τμήμα ενός υπερσύγχρονου 
συστήματος επικοινωνίας μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας - και της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ταξιδεύοντας Στην Αφρική 

 

     Φεύγοντας από την Ευρώπη περάσαμε στην μαύρη ήπειρο όπου συναντήσαμε πολλές 

αντιξοότητες λόγω του ότι μας αιχμαλώτισαν πειρατές από την Σομαλία στο καράβι μας. Μετά 

από πολλή ταλαιπωρία και έξυπνες διαπραγματεύσεις καταφέραμε  και απεγκλωβιστήκαμε.  

 

 

 
 
    Η Αφρική είναι μια πολύ μεγάλη ήπειρος, όχι και τόσο αναπτυγμένη αλλά αναπτυσσόμενη. 

Υποφέρει από πολλές ελλείψεις αγαθών και μάλιστα βασικών, όπως το πόσιμο νερό, τα ρούχα, 

η στέγη, η τροφή, η ιατρική περίθαλψη κ.ά. Λόγω των ελλείψεων των νοσοκομείων, των 

γιατρών και των φαρμάκων, πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από σοβαρές αρρώστιες 

και επιδημίες.  
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Ντέρμπαν (Νότιος Αφρική) – Αμπιτζάν (Ακτή Ελεφαντοστού)  

 

  

 

Πρώτη εντύπωση: Το λιμάνι του Ντέρμπαν μας θύμισε λατομείο λόγω της πολλής άμμου που 

υπήρχε παντού, αλλά ήταν από τα λίγα λιμάνια που είχαν έστω και λίγο 

πράσινο. Παρόμοια ήταν και η εικόνα του λιμανιού του Αμπιτζάν. 

Πληθυσμός: Ντέρμπαν 3.200.057 κάτοικοι – Αμπιτζάν 3.802.000 κάτοικοι 

Φαγητό:  Η αφρικανική κουζίνα είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακού φαγητού με  φρούτα και 

λαχανικά, γάλα και κρέας, εκτός από χοιρινό . Η αφρικανική διατροφή του χωριού 

είναι συχνά γάλα, χλωροτύρι και ορρός γάλακτος.  

Ενδυμασία: Οι Αφρικανοί ντύνονται παρδαλά διότι οι ενδυμασίες τους προέρχονται από ζώα 

που έχουν κυνηγήσει και έχουν γδάρει για να πάρουν τη γούνα τους οι κυνηγοί. 

Τέχνες – πολιτισμός: Μαζί με τα προάστια της, η πόλη του Ντέρμπαν αποτελεί το μητροπολιτικό 

δήμο του Thekwini, έναν από τους 11 που αποτελούν την επαρχία 

KwaZulu-Natal. Η πόλη είναι γνωστή σαν το πιο 

πολυσύχναστο λιμάνι στην Αφρική, αλλά και ένας δημοφιλής τουριστικός 

προορισμός χάρη στο θερμό, υποτροπικό κλίμα και τις παραλίες της. Στην 

πόλη υπάρχουν δύο εντυπωσιακοί καθεδρικοί ναοί, το uShaka Marine 

World, ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της Νοτίου Αφρικής, το Umgeni 

River Bird Park, ένα πάρκο με άγρια πουλιά καθώς και ο Durban Botanic 

Garden, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος βοτανικός κήπος της Αφρικανικής 

Ηπείρου. Τέλος, στην πόλη του Ντέρμαν βρίσκεται ένα μεγάλο συνεδριακό 

κέντρο στο οποίο διοργανώνεται η εμπορική έκθεση, καθώς και μεγάλα 

εμπορικά κέντρα.  
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Το όνομα της πόλης του Αμπιτζάν προήλθε ύστερα από μια ασυνεννοησία 
μεταξύ των Γάλλων κατακτητών και κάποιων ντόπιων γυναικών. Όταν 
εκείνοι ρώτησαν για το όνομα της περιοχής, εκείνες απάντησαν "απλά 
μαζεύω φύλλα". Το Αμπιτζάν είναι η τρίτη πόλη που έγινε πρωτεύουσα 
της Ακτής Ελεφαντοστού μετά το Γκραν-Μπασσάμ και την Μπιγκερβίλ, η 
οποία είναι σήμερα προάστιο της πόλης. Στην επιχειρηματική συνοικία 
Plateau της πόλη είναι χτισμένοι θεαματικοί ουρανοξύστες. Κοντά στην 
Plateau βρίσκεται ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου. Ο επιβλητικός 
αυτός καθεδρικός, ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα του Αμπιτζάν, 
χτίστηκε το 1985. Ο πύργος του είναι ένα τεράστιο άγαλμα του Αγίου 
Παύλου, με το κύριο μέρος του ναού να βρίσκεται πίσω του και να μοιάζει 
σαν τον χιτώνα του αγίου που σέρνεται στο έδαφος. Δίπλα στον 
καθεδρικό ναό βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο, που έχει μια όχι και τόσο 
καλά συντηρημένη συλλογή 20.000 εκθεμάτων. Το κτίριο της Αγοράς της 
Treichville μπορεί να μην είναι όμορφο, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις 
ξύλινες αφρικανικές μάσκες και τα κοσμήματα από κοχύλια που υπάρχουν 
εκεί. 

 

Αθλητισμός: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2010 ήταν το 19ο Παγκόσμιο Κύπελλο 

και διοργανώθηκε στη Νότια Αφρική. Η διάρκεια του ήταν ένας μήνας, από τις 11 

Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου του 2010. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μια χώρα 

της Αφρικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου διοργάνωσε Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Ο Ντιντιέ Υβ Ντρογκμπά Τεμπιλύ είναι γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1978 στο 

Αμπιτζάν και είναι Ιβοριανός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ως κεντρικός 

επιθετικός. Αγωνίζεται για την Γαλατασαράι από το 2004 και είναι ο πρώτος ξένος 

σκόρερ του συλλόγου με 131 γκολ στο σύνολο. Αγωνίζεται και για την Ακτή 

Ελεφαντοστού, όπου είναι αρχηγός και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Ταξιδεύοντας Στην Αμερική 

 

Βοστόνη (Η.Π.Α.)  

 

 

 

Πρώτη εντύπωση: Η πρώτη εικόνα  μόλις αποβιβαστήκαμε στη Βοστώνη ήταν  ένα πολύ 

οικολογικό και προσεγμένο λιμάνι, με λίγους ουρανοξύστες. Το θέαμα ήταν 

εξαιρετικά  εντυπωσιακό. 

Πληθυσμός: 625.087 κάτοικοι 

Φαγητό: Οι Βοστωνέζοι γεύονται την κλασική Αμερικάνικη κουζίνα. Πρόκειται για μια κουζίνα 
που είναι κατεξοχήν περιφερειακή, κεντρωμένη με την έννοια του ethnic (εξαιτίας της 
διαπολιτισμικότητας των μεταναστών) και ευλογημένη με μια τεράστια γεωργική 
παραγωγή, η οποία δίνει εύκολη και φτηνή πρόσβαση σε κάθε λογής πρώτες ύλες. 
Αυτό δημιούργησε μια «πολυφωνία» στις αντιλήψεις περί «εθνικής κουζίνας», οι 
οποίες ενοποιήθηκαν κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 εξαιτίας της τεράστιας 
επιρροής του βιομηχανοποιημένου φαγητού και της πρωτόγνωρης ανάπτυξης των 
βιομηχανιών τροφίμων της εποχής. Η επίδραση του φαγητού αυτού του τύπου 
δημιούργησε ένα τεράστιο ρήγμα στη μαγειρική ψυχή των Αμερικανών, 
δημιουργώντας δύο κουλτούρες φαγητού: Μία που αφορά στην καλή τεχνική και στις 
άριστες πρώτες ύλες, και μια δεύτερη, που απευθύνεται κυρίως στα φτωχά στρώματα 
της κοινωνίας και βασίζεται σε αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν «διατροφή του 
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σουπερμάρκετ». Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιρροή της «μαμάς», η οποία 
επενέβη με αριστοτεχνικούς τρόπους στα έτοιμα προϊόντα, ήταν καθοριστική, με 
αποτέλεσμα οι Αμερικανοί σήμερα να αποκαλούν «κουζίνα της μαμάς» μια σειρά 
πιάτα που έχουν ως βάση τους τα ημιέτοιμα προϊόντα του σουπερμάρκετ.  

 

Ενδυμασία: Οι κάτοικοι της πόλης στην πλειοψηφία τους ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις της 

μόδας. 

Τέχνες  – πολιτισμός: Η Βοστώνη είναι παραθαλάσσια πόλη, πρωτεύουσα της Πολιτείας 
της Μασαχουσέτης, των ΗΠΑ. Μια από τις παλαιότερες πόλεις των 
ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται από ακαθόριστη πολεοδομική διαρρύθμιση, με 
πολλά μικρά, στενά σοκάκια, μονόδρομους κ.τ.λ. Είναι γνωστή σε όλον 
τον κόσμο σαν Πανεπιστημιούπολη, με τα επώνυμα πανεπιστήμια 
του Χάρβαρντ, Ταφτς ,Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), και 
άλλα, πολλά απ’ αυτά ευρισκόμενα στο προάστιο της Βοστώνης, το 
Κέημπριτζ. Είναι πολιτιστικό και πανεπιστημιακό κέντρο των ΗΠΑ, και 
γι' αυτό το λόγο είναι γνωστή σαν "Αθήνα της Αμερικής". Η Βοστώνη 
είναι, επίσης, γνωστή για τα ιατρικά της κέντρα, όπως το Γενικό 
Νοσοκομείο Μασαχουσέτης, για το Μουσικό Κολέγιο. 

 
Αθλητισμός: Oι Boston Celtics είναι ομάδα που συμμετέχει στο κορυφαίο πρωτάθλημα 

καλαθοσφαίρισης στην Αμερική, το NBA. Έδρα τους, το TD Banknorth Garden  
στη Βοστώνη. Χρώματα τους είναι το πράσινο και το άσπρο. Είναι ίσως η 
ιστορικότερη ομάδα του NBA έχοντας κατακτήσει 17 τίτλους NBA. Επίσης, η πόλη 
φημίζεται και για τον Μαραθώνιο, στον οποίο λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο 
δεκάδες χιλιάδες αθλητές απ’ όλον τον κόσμο. Νικητής του 50ου μαραθωνίου το 
1946 ήταν ο 36χρονος τότε Κύπριος αθλητής Στυλιανός Κυριακίδης, ο οποίος 
αποφάσισε να πάρει μέρος στον περίφημο αγώνα μετά από τιμητική πρόσκληση 
των διοργανωτών. 
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Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.)  

 

   

 

Πρώτη εντύπωση: Τα πρώτα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν όταν μπήκαμε στο λιμάνι 
της Νέας Υόρκης ήταν ενθουσιασμός γιατί είδαμε ένα μεγάλο μνημείο όπως 
το άγαλμα της Ελευθερίας και απογοήτευση διότι διαπιστώσαμε ότι το λιμάνι 
δεν ήταν παρά ένας ακόμα βιομηχανικός τόπος. 

 
Πληθυσμός: 22.085.649 κάτοικοι 

Φαγητό: Στη Νέα Υόρκη μπορεί κανείς να συναντήσει οποιουδήποτε είδους κουζίνα 
ονειρεύεται. 

 
Ενδυμασία: Στη Νέα Υόρκη λόγω της πολυπολιτισμικότητας και του έντονα μεγάλου πληθυσμού 

μπορούμε να συναντήσουμε κάθε λογής ενδυμασία. 
 
Τέχνες – πολιτισμός: Η Νέα Υόρκη διαθέτει πολλά αξιοθέατα, περίπου 500 γκαλερί τέχνης, 150 

μουσεία, πάνω από 100 θέατρα, δεκάδες εμπορικά καταστήματα και 
17.000 εστιατόρια. Η πόλη θεωρείται ως πολιτιστικό και καλλιτεχνικό 
κέντρο της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Στο Μανχάταν βρίσκονται 
αποκλειστικά και μόνο πανύψηλοι ουρανοξύστες. Το 1902 χτίστηκε ο 
πρώτος ουρανοξύστης, ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού 
αιώνα κατασκευάστηκαν ουρανοξύστες γοτθικού και Αρ Ντεκό ρυθμού, 
όπως το κτήριο της Chrysler το 1930, ενώ το 1931 κατασκευάστηκε 
το Empire State Building, ψηλότερο κτίριο στο κόσμο για πάνω από 40 
χρόνια. Αναμφίβολα, το ορόσημο της Νέας Υόρκης είναι το άγαλμα της 
ελευθερίας, που το 1886 τοποθετήθηκε στο νησί της Ελευθερίας, νότια 
του Μανχάταν, ως δώρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δημιουργός του ήταν 
ο γλύπτης Φρεντερίκ Μπαρτολντί. 
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Αθλητισμός: Oι Νιού Γιορκ Νικς είναι επαγγελματική ομάδα μπάσκετ μέλος του NBA με έδρα τη 
Νέα Υόρκη. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1946 και ήταν η ίδια ιδρυτικό μέλος του 
Basketball Association of America και θα ενταχθεί στο NBA όταν οι δύο 
διοργανώσεις συγχωνευθούν. Οι Νικς είναι μία από τις μόλις 2 ιδρυτικές ομάδες 
του NBA που εξακολουθούν να έχουν την ίδια έδρα από την ίδρυση τους μαζί με 
τους Μπόστον Σέλτικς. Οι Νιου Γιορκ Τζάιαντς (New York Giants) είναι μία 
επαγγελματική ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου που βασίζεται στο Ιστ 
Ράδερφορντ, και αντιπροσωπεύει την μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Οι 
Τζάιαντς αγωνίζονται στο National Football League (NFL) και είναι μέλη του 
ανατολικού τμήματος του National Football Conference (NFC). Η ομάδα παίζει τους 
εντός έδρας αγώνες στο Ίστ Ράδερφορντ στο γήπεδο MetLife Stadium, το οποίο 
μοιράζεται με τους Νιου Γιορκ Τζετς, που επίσης συμμετέχουν στο NFL αλλά στην 
περιφέρεια AFC. 

 

 

Βανκούβερ (Καναδάς)  

 

   

Πρώτη εντύπωση: Η πρώτη εντύπωση που μας διατυπώθηκε μόλις μπήκαμε στο λιμάνι του 
Βανκούβερ ήταν θαυμασμός διότι αντικρίσαμε μια πόλη με όμορφα 
στοιχισμένες πολυκατοικίες και πολύ πράσινο. Επίσης περάσαμε κάτω από 
την πανέμορφη φωτισμένη γέφυρα του Βανκούβερ.   

  
Πληθυσμός: 603.502 κάτοικοι 

Φαγητό: Η καναδική κουζίνα ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις περιοχές του έθνους. Οι τρεις 
πρώτες κουζίνες του Καναδά έχουν αγγλικές και γαλλικές ρίζες, με την παραδοσιακή 
κουζίνα των άγγλων του Καναδά συνδέονται στενά με τους Βρετανούς, ενώ η 
παραδοσιακή κουζίνα των γάλλων του Καναδά έχει εξελιχθεί από τη γαλλική κουζίνα 
και τις διατάξεις του χειμώνα. Τα αλλεπάλληλα κύματα της μετανάστευσης κατά τον 
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19ο και 20ο αιώνα από την Κεντρική, Νότια και την Ανατολική Ευρώπη, τη Νότια Ασία, 
Ανατολική Ασία και την Καραϊβική, επηρέασαν και αυτά την καναδική κουζίνα. 

 
Ενδυμασία: Οι κάτοικοι της πόλης στην πλειοψηφία τους ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις της 

μόδας. 

Τέχνες – πολιτισμός: Το Βανκούβερ είναι παραθαλάσσια πόλη και βασικό λιμάνι στα νότια 
βαθύπεδα της νοτιοδυτικής Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά. Το 
όνομα της πόλης προέρχεται από τον ναυτικό Τζορτζ Βανκούβερ, 
βρετανό εξερευνητή που ταξίδεψε στην περιοχή. Είναι μια εντυπωσιακή 
μεγαλούπολη που συνδυάζει την ποιότητα ζωής με τις άφθονες φυσικές 
ομορφιές και την επαφή με την ύπαιθρο. Κτισμένη στο νοτιότερο σημείο 
του Καναδά, θεωρείται η ομορφότερη πόλη της χώρας και μία από τις 
κορυφαίες στον κόσμο σε ποιότητα ζωής. Θυμίζει λίγο από Νέα Υόρκη, 
Σικάγο και Σαν Φρανσίσκο μαζί, αλλά δεν είναι τίποτα απ' όλα αυτά, 
αφού διαθέτει μια δική της ξεχωριστή φυσιογνωμία. Σύγχρονη και 
πολυπολιτισμική, με υψηλά στάνταρ διαβίωσης και αισθητικής, είναι μια 
πόλη όπου το πρωί μπορείς να κάνεις σκι στα γύρω βουνά, το μεσημέρι 
ηλιοθεραπεία σε κάποια παραλία του Ειρηνικού και το απόγευμα μια 
χαλαρή βόλτα στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Βορείου Αμερικής. Τα 
τελευταία χρόνια η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία 
«χρησιμοποιεί» όλο και πιο συχνά το Βανκούβερ ως φυσικό ντεκόρ, τόσο 
για διαφημιστικά σποτ όσο και για κινηματογραφικές ταινίες ή 
τηλεοπτικές σειρές («Juno», «X-Files», «Watchmen»), κάτι που 
προσέδωσε στην καναδική μεγαλούπολη - εκτός φυσικά από αίγλη και 
λάμψη - το προσωνύμιο «Χόλυγουντ του Βορρά». Η Gastown είναι το 
παλιό ιστορικό κομμάτι της πόλης, που χρονολογείται από το 1867. 
Σήμα-κατατεθέν της γραφικής Gastown είναι το ρολόι ατμού Steam 
Clock, το οποίο κατά τις ακέραιες ώρες «σφυρίζει» ένα τραγούδι 
εκμεταλλευόμενο τη δύναμη του ατμού. Θεωρείται το πιο 
φωτογραφημένο υπαίθριο ρολόι μετά το Big Ben. Τα αναπαλαιωμένα 
κτίρια της Gastown αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα βικτοριανής 
αρχιτεκτονικής. Στους δρόμους της συνοικίας κινούνται 
καλοδιατηρημένα τραμ εποχής. Στο Βανκούβερ υπάρχει η δεύτερη 
μεγαλύτερη Chinatown της Βορείου Αμερικής. Εκεί βρίσκεται και το 
Stanley Park, το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Βορείου Αμερικής. Η 
πράσινη καρδιά του Βανκούβερ ιδρύθηκε το 1886, καταλαμβάνει έκταση 
4.000 στρεμμάτων και περιβάλλεται από θάλασσα. Από τα πιο 
πολυφωτογραφημένα αξιοθέατα του Stanley Park είναι τα τοτέμ των 
ιθαγενών Ινδιάνων, που βρίσκονται σκαλισμένα πάνω σε χοντρούς 
κορμούς δέντρων, στην είσοδο του πάρκου. Μέσα στο Stanley Park 
βρίσκεται το μεγαλύτερο ενυδρείο του Καναδά και ένα από τα έξι 
μεγαλύτερα στη Βόρεια Αμερική. Το φαντασμαγορικό ενυδρείο 
φιλοξενεί πάνω από 70.000 ζώα. 

Αθλητισμός: Δεν έχει κάποια γνωστή αθλητική ομάδα. Η πόλη φιλοξένησε τους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του 2010. 
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Ρίο Ντε Τζανέιρο (Βραζιλία)  

 

 

 

Πρώτη εντύπωση: Μόλις φτάσαμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο αντικρίσαμε ένα φανταστικό εξωτικό 
τοπίο με φτωχογειτονιές, με το μεγαλοπρεπές άγαλμα του Ιησού να 
αναφαίνεται στο βάθος.  

 
Πληθυσμός: 6.023.699 κάτοικοι 

Φαγητό: Οι κάτοικοι του Ρίο Ντε Τζανέιρο τρώνε ψάρια και κρέατα από βόδια, αγελάδες, 
προβατίνες και τράγους. 

 
Ενδυμασία: Οι Βραζιλιάνοι ντύνονται λιτά λόγω του ζεστού κλίματος που επικρατεί στην 

περιοχή.  
 
Τέχνες – πολιτισμός: Στην πόλη είναι χτισμένοι αρκετοί επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί. Το πιο 

εντυπωσιακό αξιοθέατο είναι το άγαλμα του Christ the Redeemer που 
δεσπόζει πάνω από την πόλη. Επίσης, στο Ρίο ντε Τζανέιρο υπάρχουν 
αρκετοί βοτανικοί - ζωολογικοί κήποι, καθώς και ένα ενυδρείο. Ακόμη, 
στην πόλη βρήκαμε μουσεία, θέατρα και όπερες, πράγμα που σημαίνει ότι 
οι Βραζιλιάνοι, αν και ιδιαίτερα φτωχός λαός, ενδιαφέρονται για τις 
τέχνες.  Επιπλέον, το Ρίο ντε Τζανέιρο φημίζεται για την διάσημη παραλία 
του Κόπα Καμπάνα. Το Ρίο Ντε Τζανέιρο είναι γνωστό για το περίφημο 
καρναβάλι που συγκεντρώνει χιλιάδες ανθρώπους. Για τους Φλουμινέζις, 
τους ντόπιους από το Ρίο και την ευρύτερη περιοχή, καρναβάλι δεν 



23 
 

σημαίνει αστεία μασκαρέματα και ξύλο με ρόπαλα, όπως το συναντάμε 
εδώ. Εκεί η σημασία πέφτει πάνω απ' όλα στο χορό: στη σάμπα. Και στα 
καλογυμνασμένα κορμιά που τον εκτελούν. Γι' αυτό και τα ενδύματά τους 
είναι όσο το δυνατόν πιο λίγα και πιο φανταχτερά. Βοηθά και το ότι στο 
Νότιο Ημισφαίριο ο Φεβρουάριος κι ο Μάρτιος πέφτουν καλοκαίρι. Το 
πρώτο καρναβάλι του Ρίο έλαβε χώρα το 1723. Είχε πολλά στοιχεία από 
τους σαρακοστιανούς εορτασμούς των Πορτογάλων, που αναμειγνύονταν 
όμως με τις παγανιστικές τελετές των ιθαγενών. Το μείγμα ήταν εκρηκτικό: 
χρώμα, χορός, εκστατική διάθεση. Σήμερα στο Ρίο λειτουργούν περίπου 
200 σχολές σάμπας, χωρισμένες σε 5 κατηγορίες. Μιλάμε για κανονικό 
πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο καρναβάλι, που από το 
1984 γίνεται σε ένα δρόμο που σχεδιάστηκε ειδικά γι' αυτό, το 
Σαμποδρόμιο, αν δεν είσαι μέλος κάποιας σχολής. Κάθε μια διαλέγει τη 
δική της θεματική και ντύνεται αναλόγως και μπορεί να φτάσει σε μέλη ως 
και τους 4.000 χορευτές και μουσικούς!   

  
Αθλητισμός: Στην πόλη βρίκεται το Στάδιο Μαρακανά. Αθλητικoι σύλλογοι είναι η Αμέρικα Ρίο ντε 

Τζανέιρο, o Ναυτικός Όμιλος Vasco da Gama και η Fluminense Football Club . Η πόλη θα 
είναι διοργανώτρια τον Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Ταξιδεύοντας στην Ασία και την Ωκεανία 

 

Σαγκάη (Κίνα)  

 

 

 

Πρώτη εντύπωση: Η Σαγκάη μας έκανε εντύπωση επειδή έχει επιβλητικά κτήρια ιδιαίτερα 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής.    

Πληθυσμός: 17.420.000 κάτοικοι 

Φαγητό: Τρέφονται κυρίως με θαλασσινά και ρύζι, όπως κάθε Κινέζος που σέβεται τον εαυτό  
του. 

Ενδυμασία: Οι κάτοικοι της Σαγκάης ήταν πολύ διαφορετικοί από τους υπόλοιπους που 
συναντήσαμε μέχρι να φτάσουμε εδώ και φορούσαν τοπικές ενδυμασίες. 

Τέχνες – πολιτισμός: H Σαγκάη, είναι η μεγαλύτερη πόλη και λιμένας της Κίνας. Θεωρείται 
κύριος φορέας της σύγχρονης οικονομίας της Κίνας, καθώς επίσης και 
ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, εμπορικά, οικονομικά και 
βιομηχανικά της κέντρα. Πουθενά αλλού σε αυτή την απέραντη χώρα δε 
θα υπάρχει τόσο έντονη η εικόνα των παραδοσιακών μικρών σπιτιών, 
στη σκιά υπερσύγχρονων ουρανοξυστών και πολυτελών 
πολυκαταστημάτων και εστιατορίων, δίπλα σε καταστήματα πρόχειρου 
φαγητού. Οι ουρανοξύστες της Σαγκάη είναι από τους πιο ψηλούς του 
κόσμου. Ο Shanghai Tower ένας ουρανοξύστης 632 μέτρων, είναι υπό 
κατασκευή και θα ολοκληρωθεί το 2014. Τα νεοκλασικά και τα art deco 
κτίρια που κοσμούν την αποβάθρα, στις όχθες του ποταμού Huangpu, 
ευτυχώς κρατάνε γερά απέναντι απ’ τον 88 ορόφων Jin Mao Tower και το 
Διεθνές Οικονομικό Κέντρο του Pudong. Η ευρωπαϊκή αύρα της Γαλλικής 
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Συνοικίας ενώνει τις δυνάμεις της με τις παραδοσιακές shikumen 
κατοικίες του Xintiandi. Παρά τις νότες απ’ το παρελθόν, όμως, η πόλη-
ωδή στο κίνημα του cyberpunk κρατά αποφασιστικά το βλέμμα στο 
μέλλον. Στο Μουσείο της Σαγκάης βρίσκονται αρχαίοι κινέζικοι 
θησαυροί. Στην Παλιά Πόλη, είδαμε τον ναό Chenghuang Miao χτισμένο 
το 1403 και τον κήπο Υuyuan δίπλα σε ένα κλασσικό κακόγουστο αστικό 
περιβάλλον. Στο πάρκο Fuxing στη Γαλλική Συνοικία συναντήσαμε 
χορευτές, παίκτες του mahjong, ενός κινέζικου παιχνιδιού στρατηγικής  
και τους οπαδούς του τάι τσι.  Το Δίκτυο Μετρό της Σαγκάης είναι το 
μεγαλύτερο στον κόσμο (περίπου 420 χιλιόμετρα) και ξεπερνά αυτό του 
Πεκίνου κατά σχεδόν τρεις φορές στον αριθμό των σταθμών, με 
συνολικά πάνω από 70 στάσεις. Στην πόλη διοργανώνεται από το 2003 
το Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αποτελεί το μεγαλύτερο 
του είδους του στην Κίνα, προσελκύοντας έναν τεράστιο αριθμό 
δημιουργών, πολλοί από τους οποίους έχουν προεπιλεγεί ή κερδίσει 
σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία. Επιπλέον, στη Σαγκάη βρίσκεται ένα 
από τα πιο πρωτότυπα θεματικά πάρκα: το θεματικό πάρκο σοκολάτας.  

 

Αθλητισμός:  Στην πόλη της Σανγκάης διοργανώνεται τα τελευταία εφτά χρόνια το μεγαλύτερο 
γεγονός που αφορά στα extreme sports. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι καλύτεροι 
των αθλητών στον κόσμο στο skateboarding, το BMX ποδήλατο και τα πατίνια. 
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Σύδνεϋ (Αυστραλία)  

 

 

Πρώτη εντύπωση: Η πρώτη εντύπωση που μας έκανε το λιμάνι του Σύδνεϋ ήταν πολύ καλή γιατί 

είδαμε αξιοθέατα όπως το κτίριο της όπερας. Η πρώτη εικόνα που σου δίνει το 

Σύδνεϋ είναι μιας όμορφης, παραθαλάσσιας ευρωπαϊκής μεγαλούπολης. 

Κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα, μόνο που η θάλασσα είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την καθημερινότητα των Αυστραλών της πόλης, πράγμα που 

την κάνει να διαφέρει πολύ από τις ευρωπαϊκές πόλεις που ξέρουμε. Πράσινο 

υπάρχει αρκετό. Τα σπίτια είναι μικρά, κατά κύριο λόγο μονοκατοικίες με ένα 

μικρό κήπο. 

Πληθυσμός: 4.627.345 κάτοικοι 
 

Φαγητό: Έχουν μία μοντέρνα κουζίνα με τοπικό φαγητό την κρεατόπιτα.  

Ενδυμασία: Οι κάτοικοι του Σύδνεϋ συμβαδίζουν  με τις νέες τάσεις της μόδας. 

Τέχνες – πολιτισμός: Τα τρία μοναδικά χαρακτηριστικά της πόλης του Σύδνεϋ είναι το βαθύ 

φυσικό του λιμάνι, η γέφυρα του λιμανιού και το επιβλητικό κτίριο της 

όπερας. Τα Rocks είναι η πιο αυθεντική βικτοριανή γειτονιά της πόλης. 

Κάθε Κυριακή πρωί στα Rocks πραγματοποιείται το τεράστιο υπαίθριο 

παζάρι όπου κάποιος μπορεί να βρει τα πάντα και να αγοράσει 

καλαίσθητα souvenirs από την Αυστραλία κάθε είδους και ιδιαίτερα 

ξυλόγλυπτα διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα. Η διάσημη γέφυρα 

Sydney Harbour Bridge Climb με την μεγαλειώδη θέα, μας προκάλεσε δέος 
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όταν την ανεβήκαμε.  Δεν είναι μικρό πράγμα να βρίσκεσαι, για 2,5 ώρες 

(ανάβαση και κατάβαση), 134 μέτρα πάνω από το έδαφος, για την  

ακρίβεια από το νερό και να μη πετάς. Σε προστατεύει από την μοιραία 

πτώση ένα μικρό κάγκελο κι ένας κρίκος που σε κρατά δεμένο από το 

συρματόσχοινο ασφαλείας. Χάρη ομοιομορφίας και ασφάλειας σου 

δίνουν να φορέσεις μια γκρι φόρμα και πριν αρχίσει η αναρρίχηση περνάς 

από τεστ αναπνοής! Στη συνέχεια, περπατώντας φτάσαμε στην Όπερα, 

όπου το θέαμα ήταν εξαιρετικό. Η Όπερα και η Γέφυρα αποτελούν το 

σήμα κατατεθέν της πόλης. Δίπλα βρίσκεται ο Βοτανικός κήπος. Στο 

Σύδνεϋ υπάρχουν εβδομήντα είδη φοινίκων κι άλλα τόσα κάκτων. Θα 

μπορούσε να παινεύεται ότι είναι μια «πόλη κήπος» με τόσα πολλά 

υπέροχα πάρκα και τεράστιες πράσινες εκτάσεις. Οι Βοτανικοί κήποι 

βρίσκονται στις παρυφές του επιχειρηματικού κέντρου του Σύδνεϋ, 

ακριβώς κάτω από τους ουρανοξύστες. Μας έκανε εντύπωση που 

βλέπαμε τους γραβατωμένους επισκέπτες να χαλαρώνουν στο διάλειμμα 

της δουλειάς και να κάνουν ένα πικ νικ στο μέσον της ημέρας.  Κτισμένη 

με ξεκάθαρες αρχαιοελληνικές επιρροές, η Δημόσια Βιβλιοθήκη είναι ένα 

από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της πόλης. Στην πόλη λειτουργεί η 

Πινακοθήκη  και το Μουσείο της πόλης, σε κτίριο του 1788, σχεδιασμένο 

από έναν από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες του Σύδνεϋ, τον Ρίτσαρντ 

Τζόνσον. Ο καθεδρικός ναός st. Mary's θυμίζει ότι βρίσκεσαι στη Μεγάλη 

Βρετανία. Στην άκρη του Χάιντ Παρκ, εκεί που ξεκινάει η Μακουάρι Στριτ, 

η οποία καταλήγει στο λιμάνι, βρίσκεται η εκκλησία του Σεν Τζέιμς, ο πιο 

παλιός ναός του Σύδνεϋ, σε αποικιακό γεωργιανό ρυθμό, με το ξακουστό 

του καμπαναριό. Απέναντι σχεδόν στέκονται οι Στρατώνες, ένα άλλο 

δείγμα γεωργιανού ρυθμού, οι οποίοι στην αρχή φιλοξενούσαν 

καταδίκους και αργότερα άπορες γυναίκες. Στην πλαγιά ενός λόφου που 

φτάνει ως τη θάλασσα, βρίσκεται το Taronga Zoo. Βλέπει κανείς σχεδόν τα 

πάντα, ακόμη και θηλαστικά μαστοφόρα που δεν συναντώνται πουθενά 

αλλού στον πλανήτη. Ένα ξεχωριστό μέσο συγκοινωνίας είναι το monorail, 

ένα τρένο που γλιστρά πάνω μόνο σε μία ράγα και διασχίζει τους 

κεντρικότερους δρόμους έξι μέτρα πάνω από το έδαφος. Το υπέργειο 

τρένο (δεν έρχεται πουθενά σε επαφή με την επίγεια κυκλοφορία της 

πόλης), λειτουργεί από το 1988 και διεκδικεί άξια τον τίτλο του μαζικού 

μεταφορέα του 21ου αιώνα.  Tο ηλεκτροκίνητο σύστημα monorail, είναι 

φιλικό στο περιβάλλον, αθόρυβο και πολύ γρήγορο. Στο Ντάρλινγκ 

Χάρμορ δεσπόζει το Ενυδρείο, από τα καλύτερα του κόσμου. Την 

καλύτερη θέα της πόλης την απολαύσαμε στον Πύργο, από ύψος 305 

μέτρα.  

Αθλητισμός: Το Σύδνεϋ φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς αγώνες το 2000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Επιστροφή Στην Ιθάκη 

 

 

 

Πρώτη εντύπωση: Εντυπωσιακό φαντάζει το λιμάνι της Ιθάκης όπου στο κέντρο του δεσπόζει το 

Λαζαρέτο. Ο μικρός πληθυσμός,  περίπου στους 3.000 κατοίκους, το καθιστά 

κατά την γνώμη μας ένα από τα πιο ιδιαίτερα ιστιοπλοϊκά καταφύγια στον 

κόσμο.  

Πληθυσμός:  3.180 κάτοικοι 

Φαγητό: Τα φαγητά της Ιθάκης είναι κλασσικά ελληνικά παραδοσιακά με ψαρικά, κοτόπουλο 

στην τσερέπα κ.α.   

Ενδυμασία: Οι κάτοικοι της Ιθάκης ντύνονται μοντέρνα, εκτός από τους μεγαλύτερους σε ηλικία 

που κρατούν τις παραδόσεις. 

Τέχνες – πολιτισμός: Το Βαθύ διαθέτει ουκ ολίγα πολιτιστικά στοιχεία, όπως ο κοινωφελής 
όμιλος «Ιθάκη», όπου στο μορφωτικό κέντρο Ιθάκης πραγματοποιούνται 
ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Επίσης, υπάρχει η θεατρική 
ομάδα  Φόρκυνας που κάθε χρόνο ανεβάζει μια θεατρική παράσταση. Η 
φιλαρμονική πραγματοποιεί δωρεάν μαθήματα για άτομα όλων των 
ηλικιών με μεγάλο αστέρι τον σαξοφονιά Ανδρέα Παναγιώ. Τέλος, στο 
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Βαθύ βρίσκονται το αρχαιολογικό και το λαογραφικό μουσείο. Στο πρώτο 
φιλοξενούνται εκθέματα που βρέθηκαν σε ανασκαφές που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά καιρούς στο νησί, ενώ στο δεύτερο τα εκθέματα 
που φιλοξενούνται αφορούν στην παράδοση του νησιού και στη ζωή των 
κατοίκων του. Στις 20 Αυγούστου 2011 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του 
αγάλματος του Βασιλιά της Ιθάκης, του πολυμήχανου Οδυσσέα. Το 
άγαλμα τοποθετήθηκε στο "μπαστούνι" της προκυμαίας της κεντρικής 
πλατείας στο Βαθύ. Η σύνθεση του αγάλματος απεικονίζει τον Οδυσσέα 
σε δυο μορφές. Στη μια όρθιο, νέο, αγέρωχο, να ατενίζει τη θάλασσα 
που τον πλάνεψε και τον μάγεψε. Στην άλλη μορφή, είναι σκυφτός, 
κατάκοπος, με το κουπί του σκάφους του στα χέρια, δαμάζοντας τα 
κύματα, με μοναδικό του σκοπό την επιστροφή στην γλυκιά πατρίδα του, 
την Ιθάκη. Η γλύπτρια κ. Κορίνα Κασσιανού είναι από το νησί μας. 
Παρακάτω φαίνεται μια φωτογραφία του εν λόγω αγάλματος. 
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Αθλητισμός: Η Ιθάκη διαθέτει δύο σωματεία αθλητισμού την Α.Ο. Πρόοδο και τον Π.Α.Ο. 

Οδυσσέα. Η Πρόοδος διαθέτει τμήμα ποδοσφαίρου και ιστιοπλοΐας, ενώ ο 

Οδυσσέας μόνο ποδοσφαίρου. Τα ιστιοπλοϊκά  ταλέντα Ανδρέας Κορνάρος και 

Σπύρος Μορφέσης διαπρέπουν σε διοργανώσεις ανά την Ελλάδα, λαμβάνοντας 

πάντα τις τελευταίες θέσεις. Το ποδοσφαιρικό τμήμα της Προόδου διαθέτει τους 

ανερχόμενους ποδοσφαιριστές όπως ο Κώστας Χάνος (Κοτσολής), ο Αλέξανδρος 

Μωραΐτης (Ταραμάς), ο Γιώργος Πατσαλιάς (Αλάνι), ο Αποστόλης Σολδάτος 

(Μηχανόβιος) και ο Σπύρος Βλασσόπουλος (Ομάρ Καναλάρχης), ενώ ο Οδυσσέας  

διαθέτει τα φαινόμενα Πάνος Μορφέσης (Super Mario) και Μάκης  Βασιλόπουλος 

(Κουμπάρος). Επίσης, από την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο την ομάδα του 

Οδυσσέα θα ενισχύσει και ο Αργύρης Σόμπολας ( ό, τι να’ ναι). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο, επισκεφτήκαμε λιμάνια και των 5 ηπείρων. Η Ιθάκη και η 

επιστροφή σε αυτό απάνεμο λιμάνι ήταν για εμάς μια συγκλονιστική εμπειρία. Ήμασταν πολύ 

κουρασμένοι από τα ταξίδια μας, όμως κερδίσαμε  γνώσεις και εμπειρίες  και τότε καταλάβαμε 

ότι σαν την Ιθάκη μας άλλο λιμάνι δεν υπάρχει. Μας ήρθαν τότε στο μυαλό οι στίχοι  του  

τραγουδιού του Μίλτου Πασχαλίδη ‘Πηνελόπη’ : 

« Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

     Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας φτιάξαμε μια κατασκευή που παριστάνει μια υδρόγειο 

με τα σημαντικότερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε ηπείρου. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν 

κυρίως σύρμα σε δύο διαφορετικές διαμέτρους, λαμπάκι led, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φόδρα, 

κλωστή, χαρτί, atlacol και πινέλα. 

   Με τα σύρματα φτιάξαμε το καλούπι της σφαίρας την οποία ντύσαμε με γαλάζια φόδρα που 

θυμίζει θάλασσα. Πάνω στην επιφάνεια της σφαίρας, κολλήσαμε με την atlacol φωτογραφίες, 

στις οποίες φαίνονται τα πιο σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία κάθε ηπείρου. 

    Στο εσωτερικό της σφαίρας τοποθετήσαμε ένα λαμπάκι led – γαλάζιου χρώματος - το οποίο 

συνδέσαμε με διακόπτη και φις σούκο, τα οποία συναρμολογήσαμε με τη βοήθεια του κου 

Γιώργου Σόμπολα. 

    Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται τα πιο σημαντικά στάδια της κατασκευής μας. 
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ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

www.wikipedia.gr 

www.trivago.gr 

www.emirates.com 

http://www.womenonly.gr/article.asp?catid=13751&subid=2&pubid=50180657 

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23527&subid=2&pubid=56886950 

http://www.newsbomb.gr/diethnh/story/288688/rio-nte-tzaneiro-i-patrida-olon-ton-karnavalion 

http://www.clickatlife.gr/story.aspx?id=2123816 

http://www.athinorama.gr/travel/world/destination.aspx?aid=831439&did=218 

http://www.enosieptanision.gr/el/politismos/techni/252-apokaliptiria-tou-agalmatos-tou-odissea-sto-bathi-

tis-ithakis.html 

http://www.enlefkotv.com/article.php?id_art=108 
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